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2．Turvallisuusohjeet 
 
 
 
 
Jos käyttöoppaassa olevia käyttö-, kokoonpano-, huolto- ja korjausohjeita   
ei noudateta, seurauksena 
saattaa olla vakavia henkilövahinkoja tai laitevaurio. 
Puunhalkaisukonetta saavat käyttää ja huoltaa vain aikuiset  
riittävän koulutuksen saatuaan ja koneen käyttöön perehtymisen jälkeen. 
Työpaikalla on aina noudatettava yleisiä turvallisuus- ja terveydensuojelumääräyksiä 
sekä sovellettavia paikallisia liikennesääntöjä. 
Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää puunhalkaisukonetta.  
16-vuotiaat tai hieman vanhemmat saavat kuitenkin käyttää konetta   
edellyttäen, että heillä on tarvittava koulutus suorittaa työ asianmukaisesti,  
että he käyttävät asianmukaisia henkilösuojaimia ja että  
aikuinen henkilö valvoo heidän työskentelyä. 
Koneen epävakaus voi johtaa vammoihin tai aiheuttaa vakavia vaurioita.   
Varmista vakaus käytön aikana valitsemalla käyttöpaikaksi tasainen,  
kuiva alusta, jossa ei ole pitkää ruohoa, pensaikkoa tai muita häiriötekijöitä.  
Kompastumisvaaran välttämiseksi älä jätä työkaluja, pölkkyjä tai muita kappaleita  
työalueelle. Älä käytä konetta sahanpurun tai puupellettien liukastamalla alustalla. 
 
Seuraavia varotoimia on aina noudatettava 
 
- Älä koskaan käytä puunhalkaisukonetta yöllä tai ilman riittävää valaistusta.  
 
 
- Älä koskaan käytä puunhalkaisukonetta liukkaalla, märällä, mutaisella 

tai jäisellä alustalla. 
 
 

- Sähkötyöt on aina annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. 
 
- Käytä aina turvakenkiä,    

sopivan tiukkoja käsineitä ja vaatteita  
 
- Älä koskaan poista puunhalkaisukoneesta valmistajan asentamia  

turvatyökaluja ja -laitteita. 
 

- Älä koskaan jätä konetta pyörimään itsekseen. 
 
Kaikkia sovellettavia liikenne- ja turvallisuusohjeita sekä erityisesti  
työpaikan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. 

Älä asenna, korjaa, puhdista tai käsittele puunhalkaisukonetta koneen 
käydessä ja ilman kiilan lukitsemista. 



 
Käyttäjän velvollisuutena on käyttää turvakenkiä ja   
suojakäsineitä, vartalonmyötäisiä vaatteita ja suojalaseja työn aikana.  
Varmista, että koneen käyttöpaikalla on riittävästi tilaa  
koneen käyttöä sekä halkaistun puun käsittelyä varten  
ja mahdollisille lisätyökaluille ja laitteille. 
 
                                                   
Tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi!   
 
ESTÄ TULIPALOVAARA 
Älä tupakoi tai sytytä avotulta, kun puunhalkaisukonetta käytetään tai 
siihen lisätään öljyä. Älä koskaan käytä konetta liekkien tai kipinöiden 
läheisyydessä. 
Öljy on helposti syttyvää ja saattaa räjähtää. 
SUOJAA KÄTESI 
Kun puunhalkaisukoneen työnnin on paluu-tilassa, pidä  
kätesi etäällä koneesta. Pidä kätesi poissa halkeamista ja  
murtumista, jotka avautuvat pölkkyyn. Ne voivat sulkeutua yhtäkkiä ja 
murskata tai katkaista kätesi. Älä yritä irrottaa kiinni juuttunutta 
pölkkyä käsin. 
SUOJAA SILMÄSI JA KASVOSI 
Halkaisukone saattaa lennättää vieraita esineitä silmiisi ja aiheuttaa  
pysyvän silmävamman. Käytä aina suojalaseja. Tavallisten  
silmälasien linssit ovat vain iskunkestävät. Ne eivät vastaa suojalaseja. 
 
2.1 Käyttö ja soveltuvuus  
 
Puunhalkaisukone on suunniteltu vain yhden henkilön käytettäväksi.  
Ainoastaan yksi henkilö saa samanaikaisesti olla koneen lähellä ja työskennellä sillä. 
Tämä puunhalkaisukone on suunniteltu ainoastaan lyhyiden ja pitkien puupölkkyjen 
halkaisemiseen  
polttopuiksi. VAROITUS: halkaisu kasvusyiden poikki ei ole sallittua. 
Halkaise pölkky aina kasvusyiden suunnassa. 
Aseta pölkky halkaisukoneeseen tasaisesti ja varmasti, niin että  
se nojaa uritettuun pöytään.  
Valmistaja katsoo muunlaisen halkaisumenetelmän  
väärinkäytöksi. Väärinkäyttötapauksessa käyttäjä on täysin vastuullinen seurauksista.  
Noudata ehdottomasti näitä asetus-, käyttö- ja huolto- ja korjausohjeita 
loukkaantumisten ja vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. 
VAROITUS: Sallittu pölkkykoko on halkaisijaltaan 70 mm:n ja 400 mm:n välillä. 
 
Vaara! Pysyttele kaukana liikkuvista osista! 

 



2.2 KÄYTTÖOLOSUHTEET 
Tämä puunhalkaisukone on suunniteltu käytettäväksi   
+5°C:een ja 40 °C:een välisessä ulkolämpötilassa ja asennettavaksi enintään  
1000 m:n korkeudelle merenpinnasta. Ympäröivän kosteuden tulisi olla alle  
50 % 40 °C:een lämpötilassa. Konetta voidaan säilyttää tai kuljettaa   
-25 °C:een ja 55 °C:een välisessä ulkolämpötilassa. 
2.3 
Älä pura tai kokoa puunhalkaisukonetta uudelleen itse, ellet  
ole ammatti-insinööri. Muussa tapauksessa itseasennus voi  
johtaa johonkin seuraavista vaaratilanteista: 
(1) Öljyvuoto          (3) Moottorin ja pumpun vaurio 
(2) Ei painetta        (4) Paine on liian suuri sylinterille jne. 

3. Käyttöohjeet 
 
3.1 Käsisuojat 
 
Pura käsisuojat pakkauksestaan ja asenna ne käsiohjaus-  
vivuille ennen ensimmäistä käyttöä ja asennusta. 
Käsiohjausvipu ja -suoja on koottu pakkauksessa yhteen. 
Ota ne pois pakkauksesta ja asenna koneeseen. 
Kiristä kaikki ruuvit tiukkaan suojakokoonpanon asennuksen  
jälkeen. 
 
3.2 Sähkövaatimukset 
230 voltin / 50 Hz:n moottorilla varustettu puunhalkaisukone on kytkettävä  
vakio 230 V ±10 %/50 Hz ±1 Hz verkkoon. 
Kytke 230 VAC moottori voimakaapelilla, jonka   
poikkipinta-ala on vähintään 1,5 mm² (kaapeli 3×1,5 ). Tehonsyöttö toteutetaan  
ohjauskytkimen kautta sähköisesti kytkettynä tehonlähteen (pistoke)  
ja käyttömoottorin välityksellä. 
. 
 
3.3 Hydraulijärjestelmä  
 
Kone on varustettu omalla hydrauliöljysäiliöllä, joka sijaitsee  
jalustassa. Öljyn ensitäyttö on tehty tehtaalla. 
 
VAROITUS: jos halkaisukone kallistuu kuljetuksen aikana, öljyä  
saattaa vuotaa öljytulpasta. 
 
Hydraulipiirissä oleva öljy jähmettyy alhaisissa lämpötiloissa. 
Siinä tapauksessa on suositeltavaa välttää äkkinäistä käynnistystä (halkaisu  
ilman moottorin lämmittämistä), joka saattaa vaurioittaa  
hydraulijärjestelmää. 
 
Hydraulijärjestelmä toimii häiriöttä kylmissä lämpötiloissa,  
kun annat moottorin käydä joutokäyntiä ja kytket koneen  
päälle ja pois päältä useita kertoja, kunnes öljy lämpenee. 
 
 
Pääohjausventtiili on säädetty tehtaalla ennen koneen toimitusta.  
Kone toimitetaan käyttövalmiina eikä se vaadi muuta säätöä tai asennusta kuin  
käsisuojien asentamisen ohjausvipuihin. 



 
 
 
3.4 Ensitarkastus (ennen käyttöä) 
Puunhalkaisukoneessa on mekaaniset kaksinkäsin-  
ohjaimet, joiden ansiosta työ voidaan tehdä 
vaarantamatta käsiä, sillä ne estävät käyttäjää laittamasta kättä 
vaaralliseen paikkaan kuten liikkuvan työntimen alueelle  
halkaisutyövaiheen aikana. 
 
Ohjaimien toiminta on hyvä tarkastaa  
aina ennen seuraavaa käyttöä. 
 
Tee tarkastus niin, että lasket molemmat käsivivut alas ja pidät 
niitä alhaalla,  
kunnes työnnin liukuu aivan alas asti. Jos järjestelmä on säädetty oikein, 
halkaisukiila pysähtyy vapautettaessa. Kun vapautat jommankumman vivun,  
työnnin pysähtyy heti. 
Toisaalta työntimen tulisi nousta  
alkuperäiseen alkuasentoonsa (kokonaan ylös) heti kun päästät toisesta  
vivusta irti. 
 
Varmista, ettei työnnin kulje alas käyttäessäsi vain  
yhtä vipua. 
 
Molempien vipujen tulee ponnahtaa takaisin normaaliin asentoon,  
kun vapautat käden paineen.  
 
3.5 Käynnistys 
 
Varmista ennen halkaisukoneen ensimmäistä käyttöä, että se on  
hyvässä kunnossa ilman näkyviä vaurioita. 
 
Tarkasta kaikki hydrauliletkut, liitoskappaleet ja liitännät  
öljyvuotojen varalta. 
 
Varmista, että kaikki turva- ja suojalaitteet on asianmukaisesti asennettu  
koneeseen. Niitä ei saa poistaa tai ohittaa! 
 
Varmista, että kone ei vaurioidu tai sen toiminta muutu  
epäluotettavaksi minkään toiminnon, voitelun, huollon tai   
korjausmenetelmien vuoksi. Jos havaitset toimintahäiriöitä tai   
epätavallista käyttäytymistä, älä käynnistä konetta ennen kuin  
häiriöt on korjattu.  
 
3.6 VAROITUS 
 
Valitsemasi koneen käyttöpaikan tulee olla tasainen, kuiva ja  
kova. Tarkasta puunhalkaisukoneen ympärystä vaarojen varalta. Varmista,   
ettei alue ole liukas eikä kompastumisvaaraa ole. Liukas ja jäinen alusta  
on käsiteltävä asianmukaisesti ja varmistettava, että kone seisoo tukevasti alustalla. 
 
Älä vie käsiäsi koneessa oleviin puristumiskohtiin, joissa  
ne voivat jäädä kiilan väliin! 

Kaksinkäsinohjaus  



3.7 Työntimen liikkeen säätö  
 
Työntimen liike on asetettu tehtaalla pölkyn maksimi-  
kokoon. Sinun tarvitsee vain käynnistää moottori, jolloin  
työnnin liukuu automaattisesti ylös maksimi-  
korkeuteen. Jos pölkyt ovat paljon lyhyempiä kuin  
säädetty pölkkykoko, työntimen iskunpituutta  
voidaan säätää vastaavasti. Portaaton työntimen iskun  
säätö on aina mahdollinen. 
 
TYÖNTIMEN ISKUNPITUUDEN SÄÄTÖ: 
 
Anna työntimen liukua alas haluttuun iskunpituuteen ja  
sammuta moottori. Kytke samalla  
jompikumpi ohjausvipu, niin ettei työnnin  
pääse palaamaan ylempään alkuasentoon. Vapauta   
sitten takakahvan siipimutteri ja vedä säätötanko  
niin ylös kuin mahdollista. Työntimen liike lyhenee  
ylösvedetyn tangon pituutta vastaavaan iskunpituuteen.  
Kun tanko on riittävän ylhäällä ja on saavutettu  
haluttu työntimen iskunpituus, kiristä siipimutteri   
alkuperäiseen momenttiin. Nyt liike on lyhyempi kuin  
alkuperäinen täysi iskunpituus. 
 
Työnnin voidaan säätää alkuperäiseen iskunpituuteen 
milloin tahansa yksinkertaisesti  
vapauttamalla siipimutteri, työntämällä tanko takaisin  
ja kiristämällä siipimutteri uudelleen.  
 
 
 
3.8 Pöydän korkeuden säätö 
 
Puunhalkaisukoneen pöytä voidaan asentaa kolmeen   
eri tasoon (pöydän kiinnittämiselle yläasentoon on varattu  
varmistussokat). Tason muuttaminen on helppoa  
eikä siihen tarvita mitään lisätyökalua tai apua.  
 
Tee näin:  
 
- Irrota varmistussokka yhdeltä puolelta. 
- Nosta pöytää hieman ylöspäin ja itseäsi kohti 
- Työnnä pöytä alempaan kiinnikkeeseen, tartu pöydän  
etureunaan ja nosta hieman ylös. Työnnä sitten alas  
rajoittimeen 
- Päästä ote etureunasta ja anna pöydän asettua  
alas. Varmista, että pöydän takakoukut ovat hyvin  
kiinni kiinnikkeissä (katso sivulla olevaa kuvaa) 
 
3.9 Pölkyn puristimien säätö 
 
Pitele pölkkyä puristuspidikkeillä, jotta se pysyy kiilan alla   
koko halkaisuvaiheen aikana. Pidikkeet sijaitsevat  
käsiohjausvivuissa. Pidikkeitä   
voi säätää pölkyn halkaisijan ja koon mukaisesti. 
Säädä pidikkeiden asento niin, että ensin vapautat 
pidikkeet kummaltakin puolelta. 
Kun olet säätänyt ne haluttuun asentoon, lukitse ne 

Työntimen liikkeen säätö 

Kannatinpöytä  

Pölkyn puristimet 



paikalleen kiristämällä nuppia. 
 
3.10 Käyttö  
 
Käynnistä moottori ja kytke halkaisukone päälle. 
Aseta pölkky pöydälle, sulje käsiohjausvivut, kunnes vipujen pidikkeet kiinnittävät 
pölkyn lujasti kiinni. 
Laske molemmat vivut alas samanaikaisesti aloittaaksesi halkaisun. Kytke työnnin, 
joka alkaa heti laskeutua. 
ÄLÄ VAPAUTA OHJAUSVIPUJA ENNEN KUIN TYÖJAKSO ON TEHTY JA PÖLKKY 
HALKAISTU. 
 
Jos kone on pysäytettävä hätätilanteessa, vapauta ohjausvivut, jolloin työnnin alkaa 
välittömästi kulkea takaisin ylös. 
Kun pölkky on halkaistu, vapauta molemmat ohjausvivut ja anna työntimen kulkea 
takaisin alkuasentoon uutta halkaisujaksoa varten. 
Älä yritä tarttua halkaistuun puuhun tai irrottaa puutikkuja pöydästä käsin ennen kuin 
sylinterin tanko on pysähtynyt maksimi liikeasentoonsa. 
Tyhjennä pöytä ja poista lastut ja puujätteet koneesta ennen seuraavaa halkaisua. 
 
Varmista pölkkyä asetellessasi, että se on keskellä pystyasennossa ja sahattu pää 
nojaa pöytään. Älä laita käsiäsi pölkyn päälle. 
Älä halkaise puuta, jossa on paljon oksia. Karsi oksat ensin. VAARA: kiertynyt puu, 
jossa on vihreitä tai kuvia oksia, saattaa haljeta kiilan paineen alla! 
 
Sammuta moottori ennen poistumista työalueelta työn loputtua. 
 
 
3.11 Puhdistus 
 
Puulajista ja -tyypistä riippuen toiset puut voivat haljeta huonosti kahtia. Jos pölkky on 
juuttunut halkaisukiilaan, aseta venttiilin kahva neutraaliin asentoon (pysäytä kiilan 
liike), sammuta halkaisukone ja irrota pölkky varovasti tai lyö vasaralla irti kiilasta. 
Pölkyn jääminen kiinni kiilaan, joka on täysin sisäänvedetyssä asennossa, voi johtaa 
ruumiinvammoihin tai aiheuttaa vaurioita puunhalkaisukoneelle. 
 
 
 
4 Kuljetus 
 
Katkaise sähkönsyöttö (irrota kone verkkovirrasta) 
ennen halkaisukoneen käsittelyä, siirtämistä tai kuljettamista.  
 
Tätä konetta on helppo käsitellä ergonomisesti suunniteltujen  
erikoispyörien ansiosta, jotka sijaitsevat  
koneen takana alaosassa. 
Ennen kuin alat siirtää konetta, 
sido molemmat ohjauskahvat yhteen, niin etteivät  
ne pääse heilumaan ja vahingossa loukkaa tai  
aiheuta vammoja henkilöille tai vahingoita lähellä olevia laitteita. 
 
Konetta on helppo käsitellä yksin ilman apua.  
Pidä yhdellä kädellä lujasti kiinni  
suojalevyn kahvasta ja toisella kädellä moottorin 
yläpuolella olevasta suojalevystä  
ja kallista kone pyörille. 
                                                  
 



5. Huolto-ohjeet 
 
 
 
 
 
5.1 Päivittäinen huolto 
 
Tee huollosta säännöllinen osa päivittäistä työtä, johon kuuluvat 
 
- koneen ja kaikkien osien puhdistus puujätteistä, lastuista, pölystä, puunkuorista ja 
muusta mahdollisesta jätteestä 
- liukukotelossa (työnnin) olevien liukupalojen rasvaus  
- hydrauliöljyn tarkastus ja vuotojen sattuessa hydrauliletkun ja liittimien tarkastus 
- liikkuvien osien voitelu. 
 
5.2 Hydrauliöljy 
 
Tarkasta säiliössä olevan hydrauliöljyn määrä tasaisin väliajoin. Varmista, ettei 
säiliöön pääse likaa, lastuja, sahanpurua tms. tarkastuksen aikana. 
 
Konetta ei saa käyttää ilman hydrauliöljyä tai jos öljyä on liian vähän. Muutoin 
hydraulijärjestelmään pääsee ilmaa. Sopimaton öljy tai alhainen öljytaso voi aiheuttaa 
sen, että halkaisukone käy huonosti ja epäsäännöllisesti (hyvin epätasaiset 
edestakais- ja ylös-alas-liikkeet) ja pumppu vaurioituu. 
 
Tee ensimmäinen öljynvaihto noin 25–30 käyttötunnin jälkeen ja myöhemmin 50 
käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. 
 
Öljyn tyhjennystulppa sijaitsee säiliön alaosassa ja täyttötulppa säiliön oikeassa 
yläreunassa. 
 
Hydraulijärjestelmä on suljettu järjestelmä, johon kuuluvat öljysäiliö, öljypumppu ja 
säätöventtiili. Tarkista öljyn pinnantaso säännöllisesti tarkistuslasista. Alhainen 
öljytaso saattaa vaurioittaa öljypumppua. Öljytason on oltava noin 1-2 cm öljysäiliön 
ylämerkin alapuolella. Öljy on vaihdettava kokonaan kerran vuodessa. 
 

 Varmista, että liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja puunhalkaisukone on kytketty irti 
verkkovirrasta. 

 Varmista, ettei öljysäiliöön pääse likaa tai muita epäpuhtauksia. 
 Kerää käytetty öljy talteen ja kierrätä se vastuullisella tavalla. 
 Öljynvaihdon jälkeen käynnistä halkaisukone muutaman kerran, mutta älä 

kuitenkaan halkaise pölkkyjä. 
 
Suositeltava öljytyyppi: DEA HD B46, Shell Tellus 10-46, Esso Nuto 46  
 
Varo, ettei öljyä tipu öljynvaihdon yhteydessä maahan. Kerää se kokonaan tiiviiseen 
astiaan hävitettäväksi. Keräysastian tilavuuden tulisi olla vähintään 7 l. Jos käytät 
pienempää astiaa, älä tyhjennä kaikkea öljyä niin ettei vanhaa öljyä valu maahan. 
Käytetty öljy on hyvin saastuttavaa ja se tulisi hävittää paikallisten määräysten 
mukaisesti. 
 
Anna koneen käydä muutaman työkierron säiliön täytön jälkeen ja päästä ilma ulos 
hydraulijärjestelmästä ennen tulpan sulkemista. 
 
5.3 Työntimen liukupalat 
 
Jos kuulet epäsäännöllistä kovaäänistä nakutusta työntimen liukuessa ylös ja alas, 

Älä asenna, korjaa, puhdista tai käsittele puunhalkaisukonetta koneen 
käydessä ja ilman kiilan lukitsemista. 



rasvaa liukukotelon sisällä sijaitsevat muoviset liukupalat. Käytä mieluiten 
käyttömaassa saatavaa kaupallista rasvaa. 
 
Tee käyttötesti ennen työn jatkamista. Nakutusäänen tulisi hävitä rasvauksen jälkeen. 
 
Jos työntimen liukukotelon ja ohjaimen välillä on epätavallisen suuri välys, liukupalat 
ovat todennäköisesti kuluneet. Vaihda ne uusiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tekniset tiedot 
 
 
Sallittu pölkkykoko              (mm)              580/770/1060 
Pölkyn minimihalkaisija           (mm)              70 
Pölkyn maksimihalkaisija          (mm)             400 
Halkaisuvoima                  (t)               6/7/8  
Hydraulipaine                  (MPa)            21/24.5/28 
Moottoriteho P1                 (kW)             3.0 
Jännite                       (V)              230 V / 50 Hz 
Kokonaiskorkeus (työnnin ylhäällä)   (mm)            1510 
Kokonaiskorkeus (työnnin  
vedetty sisään)           (mm)            1030 
Leveys                       (mm)            480 
Pituus                        (mm)            710 
Paino                        (kg)             96/102 
Säiliön tilavuus                 (l)               4 l 
 
 
6.1 Melupäästöt 
 
 
Melupäästöt mitattiin työpaikalla käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevien EU-direktiivien mukaan. 
Mittauksen suoritti ulkoinen valtuutettu sertifiointielin   
maa- ja metsätaloudessa käytettäviä laitteita koskevien standardien mukaan.  
Melutasoja havaittiin ja mitattiin 1600 mm korkeudella koneen edessä ja 1000 mm etäisyydellä siitä.  
Havaittu melutaso oli 
 
LpA = 75 dB(A) 
6.2 Sähkökaavio 
 
 
 



 
 
       VAROITUS: Vain ammattitaitoinen asentaja saa tehdä sähkökorjaus- ja        
  huoltotyöt!  
 
 
Suosittelemme kaikkien sähkötyökalujen ja -laitteiden yhteydessä käyttämään 
kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD), ellei talossasi ole ennestään 
jäännösvirtalaitetta (RCD), jonka nimellinen maksimijäännösvirta 0,03 A.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Vaaratekijät  
 
7.1 Mekaaniset vaarat 
 
Kaksinkäsinohjaus vähentää koneen liikkuviin osiin liittyvät riskit ja vaarat minimiin. 
Tämä lisäturvallisuusominaisuus estää työskentelyn vain yhdellä kädellä toisen  
pitäessä kiinni (alhaalla) jostain mekaanisesta työkalusta tai järjestelmästä. 
ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ poistaa tai ohittaa kaksinkäsinohjausta. Halkaisukoneen  
käyttö ilman kaksinkäsinohjausta lisää käsien puristumisvaaraa.  
Älä poista mitään turva- tai suojalaitteita koneesta. 
 
VAROITUS: työskentely ilman asianmukaisia turvalaitteita saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja käyttäjälle tai muille työpaikalla oleville. Pidä kädet ja sormet loitolla 
koneesta. Useimmat onnettomuudet sattuvat  
iskun paluuliikkeen aikana.  
 
7.2 Sähkövaarat 
 
Koneen kaikki jännitteiset osat on eristetty asianmukaisesti tai tiivistetty kiinteän 
kotelon sisällä tahattoman  
kontaktin estämiseksi. Turvallisuussyistä kotelot saa poistaa vain erikoistyökaluilla ja 
laitteilla. 
 
VAROITUS: Kiinteää koteloa ei saa poistaa koneen ollessa käynnissä tai kun 
virtalähdettä ei ole katkaistu sitä ennen. 
 
8. Vianetsintätaulukko 
 
Häiriö  Mahdolliset syyt Ratkaisut 
Käsiohjausvivut on 
työnnetty alas, mutta kiila 
ei laske  

- Öljyn pinnantaso liian alhainen - Lisää öljyä  

Työnnin ei vetäydy 
takaisin 

Katso yllä Katso yllä 

Kiila liikkuu hitaasti tai 
ei työnny kokonaan ulos 
normaalissa pölkyssä 

- Öljyn pinnantaso liian alhainen
- Venttiilin laukeaminen 
- Pumppu on rikki 
- Sylinterin tiivisteet 
vahingoittuneet

- Lisää öljyä 
- Säädä venttiili  
- Vaihda pumppu  
- Vaihda tiivisteet 

Työnnin pysähtyy 
halkaisun aikana 

- Pölkky on liian iso, juuttunut 
tai 
oksainen

- Käännä/säädä pölkyn 
asentoa 

Hydrauliletkut  
kuumenevat liikaa 

- Öljyn pinnantaso liian alhainen
- Pumppu on vaurioitunut 
- Venttiilin laukeaminen

- Lisää öljyä  
- Vaihda pumppu   
- Säädä venttiili  

Moottori ei käynnisty - Viallinen pistoke/pistorasia
- Viallinen/vaurioitunut 
sähköjohto

- Vaihda 
pistoke/pistorasia 
- Vaihda johto 

Sähkömoottori  
kuumenee liikaa 

- Johdon poikkipinta-ala on liian 
pieni 
Moottorin käämitys on 
vahingoittunut

- Vaihda johto 
- Vaihda käämitys 

 


